Automatiske slagdørsystemer

TORMAX 1102/1201

Drivverk for slagdører
med mange funksjoner.

Ubegrenset modularitet
De to slagdørautomatene TORMAX 1102 og TORMAX 1201 er en kombinasjon av to
drivverk med mange funksjoner tilgjengelig. Brukt enkeltvis bruker de sine styrker
med mange funksjoner, fra myk, kraftassistert manuell døråpning til drift med Full
Power. I kombinasjon gir de i tillegg med unike styringsmuligheter for slagdører.

To drivverk for alle bruksområder TORMAX 1102 er den optimale løsningen for
lette, smale dører. TORMAX 1201 egner seg svært godt for tunge, brede dører eller
ved stor vindbelastning. Drivverkene kan brukes til automatisering av ytterdører,
innerdører og nødutgangsdører.
Allsidig og elegant Drivverkene TORMAX 1102 og TORMAX 1201 støtter dører med
ett og to dørblad. Drivverkene kan også kombineres med hverandre. Det elegante, diskrete designet og en kompakt drivverkshøyde på bare 85 mm som gir
ubegrensede bruksmuligheter.
Velg mellom tre funksjonsmåter I den klassiske Full Power-modusen bruker
drivverket sin fulle kraft og beveger også store og tunge dører. Sensorer sørger for
absolutt sikker bruk. Med Low Energy-modusen kan drivverkene også eventuelt
brukes uten ekstra sikring. Denne innstillingen med redusert dynamikk og myk
kraft reagerer umiddelbart ved hindringer. Med den såkalte Power Assist-funksjonen kan brukerne åpne døren manuelt med svært liten motstand. Drivverket
bidrar til å bevege døren svært kontrollert og nøyaktig for å sikre at bevegelsen
skjer så naturlig som mulig. Når man har gått gjennom døren lukker den seg
sikkert og automatisk.
Bygningsautomasjons- og tilgangssystemer TORMAX drivverk for slagdører kan
integreres i større bygningsautomasjonssystemer via standard grensesnitt. Slik
organiserer firma enkelt og sikkert tilgangsrettigheter for ansatte og besøkende.

Moderne dørautomatikk for
uhindret passering

TORMAX 1102 og TORMAX 1201
på dørblad eller karm

Overplikk over produktegenskapene
› Multifunksjoner: Power Assist, Low Energy og Full Power
› Kan kombineres for dobbel slagdør
› Delåpning med 2 dørblader
› Ideell for nybygg, ombygging eller renovering
› Vekt per dørfløy opptil 250 kg
› Tilleggsfunksjonene Push & Go, Pull & Close

Slagdør automatikk

Vekt per dørblad opptil 250 kg, bredde per dørblad maks. 1,4 m

		
Monteres på karm eller dørblad
		
Høyde 85 mm
		
Integrert, justerbart åpningsslag
		
Lukking eller åpning med hjelp av drivverket
		
Mekanisk dørlukkingsfunksjon ved strømbrudd
		 Enkel eller tredelt gjennomgående deksel for dobbel slagdør
Bruk For ytterdører, innerdører, slagdører, sluser, nødutgangsdører, rømningsdører,
		 dører med nettverkstilkobling
		
Energisparefunksjon
		
Bryter for driftsmodus med 3 posisjoner eller betjeningsenhet med 5 driftsmoduser
		 med tilstands- og feilindikator
		
Drift i Low Energy- eller Full Power-modus
Tilleggsutstyr

Ulike aksler og drivarmer for tilpasning til hver enkelt monteringssituasjon

		
Moduler for ekstra funksjoner som f.eks. Full Power ved stor vindbelastning
		
Batterienhet for bruk ved strømbrudd
		
Slusefunksjon: Personsluser med to dører etter hverandre
		 Beskyttelsessensor med laserskanner for fullstendig beskyttelse
		 Integrering i bygningsautomasjons- og tilgangssystemer
		 Integrert mekanisk styring av lukkerekkefølgen for doble branndører
		 Aktivering av døråpner, motorlås, festemagnet, dørklokke, nøkkelbryter
Godkjenninger

CE (EN 16005 / DIN 18650; testet av TÜV)

		 UL 325
		 UL 228 (brannbeskyttelse) for TORMAX 1201

the passion to drive doors

Den beste partner
for alle typer automatiske dørsystemer
Med Europas første automatiske dørdrivverk i 1951 ble grunnstenen lagt for varemerket
TORMAX. TORMAX er en ledende produsent av automatiske dørsystemer og har over 20
datterselskaper og 500+ sertifiserte distributører verden over.
TORMAX står for teknologisk avansert, pålitelig og nyskapende dørautomasjon. Som et
uavhengig sveitsisk industrikonsern, representert over hele verden, tilbyr vi alle typer automatiske dørsystemer og sikrer at de kan brukes uten problemer gjennom hele levetiden.
For at du alltid skal kunne ta de riktige beslutningene slik at prosjektene dine skal lykkes,
vil våre kompetente tekniske rådgivere bistå deg i planlegging, produksjon, overvåkning
av byggeprosessen fram til installasjon. Din TORMAX-partner gir deg gjerne informasjon
om egnede dørsystemer, viser deg innovative løsninger, implementerer kostnadseffektive,
pålitelige anlegg, og lager spesialløsninger.
Hold kontakten med pioneren innen automatiske dørsystemer!
www.tormax.com
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